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Ønsker vi at spare 68.000 tons CO2, mindske miljøforureningen og
skabe bedre dyrevelfærd?
Det lyder som et moderne kinderæg men ikke desto mindre har Miljøminister Troels Lund Poulsen
nu muligheden for at løse alle tre ting på én gang.
Danske Ølentusiaster har siden etableringen af Dansk Retursystem været en aktiv med- og
modspiller til det unikke danske indsamlingssystem af emballager og har med stigende bekymring
set på den manglende indsamling af de op mod 300 mio. aluminumsdåser1 fra den dansk-tysk
grænsehandel, idet langt størsteparten af disse dåser ender i naturen eller i forbrugernes
almindelige husholdningsaffald til stor skade for miljøet.
”På den baggrund er det utrolig positivt, at miljøminister Troels Lund Poulsen nu gør et seriøst
forsøg på at få løst den dansk-tysk hårdknude omkring indsamlingen af de mange
aluminiumsdåser fra grænsehandlen” udtaler Anne-Mette Meyer Petersen, landsformand for
Danske Ølentusiaster.
Hvis vi kan få etableret en indsamling af de tomme øl- og sodavandsdåser vil det give en række
positive miljøgevinster, her og nu:
•
•
•
•

Mindre forurening af naturen med tomme emballager
Genanvendelse af det ekstra indsamlede aluminium2
Mindre affald og slagger samt reduktion af CO2-udslippet3
Generel forøgelse af indsamlingsprocenterne

De positive konsekvenser vil dermed være mangeartede og med en indsamlingsprocent på 84%4
vil man kunne spare miljøet for mere end 68.000 tons CO2.
Hvor meget er så 68.000 ton CO2?
Det svarer til at 125.000 danske familier, der bor i et parcelhus, hver især reducerede deres årlige
elforbrug med 1.000 kwH, svarende til en årlig reduktion af deres forbrug på 20-25%.
Danske Ølentusiaster har flere gange sammen med den fælleseuropæiske øl-forbrugerorganisation
EBCU (European Beer Consumers Union) foreslået at der blev oprettet et fælleseuropæisk pant- og
retursystem. Dette har der dog ikke været lydhørhed for indtil nu.
”Vores forslag til ministeren er, at der indføres en ordning hvor panten på punkterne fra
grænsehandlen bliver på 50 øre og at de danske produkter i grænsehandlen mærkes med et unikt
fælles dansk-tysk pantmærke samt en unik stregkode. Dette samarbejde kunne være mellem Der
Grüne Punkt5 og Dansk Retursystem” lyder opfordringen fra Anne-Mette Meyer Petersen, der
fortsætter.

”Ved at fastsætte panten til kun 50 øre vil det reelt være muligt at indføre denne ordning både i
samarbejde med de tyske myndigheder og ved en rent dansk løsning”.
For at sikre den højst mulige indsamlingsprocent foreslås en ordning med følgende hovedindhold.
•

•

Emballager fra den dansk-tyske grænsehandel kan afleveres hos indsamlingssteder
tilknyttet Dansk Retursystem. Ordningen kunne eventuelt afgrænses til at omfatte
emballager, der er tilknyttet Der Grüne Punkt6.
Der udbetales en pant på kr. 0,50 pr. afleveret emballage.

Hvis det mod forventning ikke kan opnås en aftale med de tyske myndigheder kan Danske
Ølentusiaster hermed anvise en rent dansk løsning på indsamlingsproblemet.
For med den nuværende indsamlingsprocent vil en rent dansk ordning betyde, at der skal
udbetales 126 mio. kroner i returpant til forbrugerne og det er vores opfattelse, at ordningen kan
finansieres på følgende vis:
•
•
•

Anvendelse af overskudspanten, der i 2007 udgjorde 118 mio. kr.
Øremærkning af forventet overskudspant på 23 mio. kr. vedrørende indsamling af
kildevand, iste og drikkeklar limonade7
Salg af 7.500 ekstra ton indsamlet aluminium til markedspris svarende til en indtægt på
minimum 9 mio. kr.8

Ud fra dette finansieringsforslag vil cirka 25% kunne klares via nye indtægter hos Dansk
Retursystem og det resterende beløb kan findes via omprioritering af den nuværende anvendelse
af overskudspanten.
For Danske Ølentusiaster er der ingen tvivl om, at gennemførelsen af en indsamling af disse
emballager vil medføre en stor og øjeblikkelig miljøgevinst og dette uden at skulle ændre
væsentligt på allerede eksisterende rutiner.
”Selvom vi kan lave en rent dansk løsning anbefaler vi klart en fælles dansk-tysk løsning på
problemet, da vi længe har ønsket et fælles pant- og retursystem i hele EU, så borgerne frit kan
aflevere emballagen i deres hjemland, uanset hvor den er købt” lyder det fra Anne-Mette Meyer
Petersen
Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters Landsformand
Anne-Mette Meyer Pedersen via landsformand@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62
Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har over 10.000 medlemmer fordelt på mere end 50 lokalafdelinger over hele landet.
Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og skaber debat om øl,
støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt
varetager forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt
i European Beer Consumers Union (EBCU). Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om øl,
ØLentusiasteN.

1

Ifølge Bryggeriforeningens publikation ”Tal fra Bryggeriforeningen” er grænsehandlen i 2007 estimeret til
at være 95 mio. liter øl. Hertil kommer en illegal import, der er estimeret til 10 mio. liter øl. Det samlede tal
for øl fra grænsehandlen og illegalt salg har siden 2000 været på et niveau mellem 100 og 120 mio. liter om
året. En grænsehandel på dette niveau svarer til ca. 300 mio. dåser.
2

Ifølge Dansk Retursystem kan 100 indsamlede aluminiumsdåser blive til 88 nye dåser og samtidig fås en
energireduktion på 95% i forhold til ny aluminium.

3

Ifølge Dansk Retursystem generer man 24 gange mindre affald og slagger. Samtidig reduceres CO2
udslippet med 9 tons for hver tons genanvendt aluminium. Med en gennemsnitsvægt på 30 gram pr. dåse vil
der på årsbasis blive indsamlet yderligere 7.560 tons aluminium.

4

Ifølge Dansk Retursystem var indsamlingsprocenten for metalemballager i 2007 på 84%.

5

Der Grüne Punkt er en del af det tyske genbrugssystem for emballager. Visse danske forretninger
modtager allerede emballager mærket med Der Grüne Punkt og disse indsamles af Dansk Retursystem, der
dog ikke udbetaler pant for emballagerne.

6

Der Grüne Punkt er en del af det tyske genbrugssystem for emballager. Visse danske forretninger
modtager allerede emballager mærket med Der Grüne Punkt og disse indsamles af Dansk Retursystem, der
dog ikke udbetaler pant for emballagerne.

7

Ifølge Bryggeriforeningen forventes et salg af disse produkter på 110 mio. liter. Med en indsamlingsprocent
på de nuværende 93% kan overskudspanten beregnes til 23 mio. kr. Overskudspanten beregnes ud at
produkterne sælges i ½ liters emballager svarende til 220 mio. emballager. Det svarer til at der ikke sker
indsamling af 15,4 mio. stk. til en pant på kr. 1,50 pr. stk. Bryggeriforeningen forventer dog et fald i den
generelle indsamlingsprocent for plastemballager i forbindelse med indførelsen af pant på disse produkter.
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De nuværende priser for salg af indsamlede aluminiumsdåser er ifølge vores oplysninger kr. 1,25 pr. kg.
Dog har Dansk Retursystem efter vores oplysninger indgået aftaler om salg af de indsamlede aluminiumsdåser til en pris på næsten det dobbelte af den normale markedspris.

